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Sammanfattning:   

Skolundervisningen har idag börjat präglas av alltmer digitala verktyg, där digitaliseringen allt 

eftersom tagit mer plats i undervisningen. IKT har framförallt riktat sig mot elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, där även forskningen pekar på att elever i behov av särskilt stöd har 

dragit mest nytta av digitala verktyg. Frågan är hur specialpedagoger ser på IKT och dess 

användningsområde? Har de samma föreställningar som forskningen lyfter fram? 

Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka och lyfta fram hur specialpedagoger 

uppfattar och tänker kring användningen av IKT för dyslektiker. Frågeställningarna behandlar 

vad specialpedagoger anser om hinder och möjligheter med IKT för dyslektiker, på vilket sätt de 

anser att IKT påverkar dyslektikers lärande och utveckling och hur de vidare kan bidra till lättare 

måluppfyllelse samt om de anser att de har tillräcklig kompetens inom IKT och hur de vill vidare 

utveckla deras IKT kunskaper. De som ligger till grund för empirin är intervjuer med 

yrkeserfarna specialpedagoger.  

 

Utifrån informanternas uttalanden ansåg de att IKT har många positiva fördelar för elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi men att vissa hinder kan förekomma på grund av vissa faktorer. 

De anser att IKT kan påverka dyslektikers lärande och utveckling både positivt och negativ 

beroende på hur de digitala verktygen används och vilken kompetens läraren har inom IKT-

området. I sammanställningen av informanternas utsagor visade de sig att de hade tydliga 

perspektiv kring IKT och att de fanns mer positiva fördelar än nackdelar med IKT. Ingen av 

informanterna hade en dålig inställning till den ”nya” tekniken och var fullt medvetna om hur 

man kunde jobba för att undvika hinder med IKT. Lärares kompetens ansågs ha en stor betydelse 

för att på bästa sätt kunna använda digitala verktyg så att det gynnar elever i behov av särskilt 

stöd.  
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1. Inledning  

Idag har läs-och skrivsvårigheter/dyslexi börjat uppmärksammats mer i skolan och i 

undervisning. Forskningen har också sedan 1980-talet expanderats allt mer inom området läs- 

och skrivsvårigheter (Svenska dyslexiföreningen, 2007). Det har forskats fram olika teorier och 

anledningar som kan ligga till grund till varför vissa människor har speciella svårigheter med att 

läsa och skriva. Det finns också olika teorier om vad dyslexi är. I takt med samhällets utveckling 

har digitaliseringen tagit mer plats i skolan som ett kompenserande hjälpmedel för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Samhällets tekniska utveckling har i sin tur påverkat de pedagogiska 

möjligheterna. Idag är en stor andel skolor utrustade med digitala läromedel där datorer och ny 

teknik har blivit en mer central del i undervisningen (Lundgren & Ohlis, 2013). Denna studie 

kommer handla om informations- och kommunikationsteknik (IKT) för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi utifrån specialpedagogers perspektiv. Studien kommer att undersöka 

följande frågor: vilka möjligheter och hinder det finns med IKT för dyslektiker utifrån 

specialpedagoger uppfattning och perspektiv? På vilket sätt påverkar IKT dyslektikers lärande 

och utveckling och hur kan de vidare bidra till att dyslektiker lättare uppfyller målen i läroplanen 

enligt specialpedagoger? samt om specialpedagoger anser att de har tillräcklig kompetens inom 

IKT-området och hur skulle de vilja vidareutveckla deras IKT kunskaper?   

 

Jag har själv dyslexi och har haft datorstöd på lågstadiet. Då övade jag bland annat läshastighet 

och stavning vid datorn. Eftersom jag har erfarenheter kring användningen av olika 

datorprogram för dyslektiker tycker jag att detta ämne är mycket intressant att studera. Under 

min skolgång har jag alltid funderat kring varför datorprogram anses vara ett bra kompenserande 

hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vad är det som gör att datortekniken hjälper 

elever att utveckla deras svagheter och behov och vad anser specialpedagoger om detta?   
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2. Bakgrund:  

Datoranvändandet i skolan har under den senaste tioårsperioden börjat användas som 

kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. I takt med att användning 

av IKT börjar bli vanligare i undervisningen har detta område blivit mer aktuellt och 

uppmärksammats mer inom forskningsfälten (Brodin & Lindstrand, 2003). All teknik har sina 

fördelar men den har även sina nackdelar. Lärares medvetenhet och kompetens kring IKT-

området kan ha stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och lärande. Skolans användning 

av IKT syftar till att få ett maximalt utbyte av datortekniken för att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ska få det stöd de behöver. IKT kan enligt forskning skapa 

förutsättningar och möjligheter för elever i behov av särskilt stöd att kunna studera efter samma 

villkor. Införandet av IT-pedagogik i skolorna anses också kunna ge positiva effekter för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Det finns många studier som påvisar att användningen av IKT i 

undervisningen ger positiva resultat på elevers inlärning. Trots detta har förespråkare haft svårt 

att påvisa detta (SOU, 2014:13). Det intressanta i denna studie är hur specialpedagoger ser på 

detta och om deras föreställningar kring IKT överensstämmer med forskningens resultat.  

 

I dagens samhälle har IKT blivit ett stort utvecklat område som används i många sociala 

sammanhang. Denna teknik är nu integrerat i både vår vardag och i samhällslivet. IKT används 

också i allt större mån inom skolans verksamhet när det kommer till barns läs- och 

skrivutveckling (NE, 2015-05-01). Det kan vara viktigt att lärare blir uppmärksamma och blir 

mer medvetna på digitaliseringens möjligheter för dyslektiker men även vilka hinder som kan 

uppkomma. Specialpedagoger får därför en viktig uppgift när det gäller användning av bland 

annat kompenserande datorprogram för dyslektiker. Specialpedagogers synsätt på IKT kan ge 

olika undervisning för elever där användningen kan ske på olika sätt. Hur specialpedagoger 

uppfattar och tänker kring IKT som ett hjälpmedel för dyslektiker blir därför ett intressant och 

aktuellt område att undersöka inom skolans värld. Jag kommer i den här studien att framförallt 

behandla specialpedagogers uppfattning och perspektiv på IKT och dess bidragande till 

utveckling och lärande för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  
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2.1 IKT 

IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Innan 1990-talet använde man inte 

begreppet IKT, som idag är ett mer modernare begrepp inom skolans väsen där den 

kommunikativa delen ses som mer central (Brodin & Lindstrand, 2003). De kommunikativa 

egenskaperna inom IKT menas med att elevernas självständiga och aktiva arbete ses som mer 

central i undervisningen. Denna teknik synliggjordes ungefär från 1970-talet i skolorna då 

skolöverstyrelsen inledde försöksverksamheten datorn i skolan (NE, 2015-05-01). Tidigare 

användes begreppet IT (informationsteknologi) och förekommer även idag (Brodin & 

Lindstrand, 2003). Jag kommer framförallt att använda mig av begreppet IKT i denna studie 

eftersom det som står för ett bredare perspektiv på den nya kommunikativa och tekniska 

utvecklingen inom skolan. IKT begreppet lämpar sig därför väldigt bra till min studie då jag ska 

undersöka de digitala användandet i skolan för dyslektiker och hur de bland annat påverkar 

dyslektikers lärande och utveckling på olika sätt utifrån specialpedagogers perspektiv.  

 

2.2 Dyslexi 

Bland alla elever i en skolklass förekommer det alltid skillnader mellan elevernas förutsättningar 

och behov. Läs- och skrivförmågan hos elever är ett av skolans största och viktigaste uppdrag. 

De elever som har svårt att tillgodose dessa förmågor kan få det väldigt svårt med all inlärning i 

skolan, eftersom allt nästan bygger på att man kan läsa och skriva (Høien & Lundgren, 1999). 

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter som det också kallas är ”specifika inlärningssvårigheter” 

enligt en ofta använd definition. Dyslektiker kännetecknas ofta av vissa svårigheter som bland 

annat är: ordigenkänning, avkodningsförmågan, stavning, fonologiska korttidsminnet och 

fonologiska svårigheter där individen har svårt att koppla ljud till bokstav på ett automatiserat 

sätt (Lundgren & Ohlis, 2013). Det finns definitionsproblem kring dyslexi begreppet, vilket gör 

att det inte egentligen inte finns en exakt definition kring fenomenet. Detta beror på att forskare 

är oense om vad dyslexi är (Dahlin, 2002). I min studie kommer jag att använda mig av båda 

begreppen ”läs- och skrivsvårigheter” och dyslexi synonymt med varandra. Jag anser att båda 

begreppen är passande att använda i min studie då dyslexi anses vara en vanlig form av läs- och 

svårigheter. Vidare i studien kommer en mer omfattad förklaring om vad dyslexi är och hur 

dyslexi begreppet kan definieras.  
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Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har rätt till kompenserande hjälpmedel om så 

behövs. Detta utrycks i Lgr11 på följande sätt:   

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildning.” (s.8).  

 

Kopplat till det som står i skolans styrdokument innebär det att elever med särskilda behov ska få 

de resurser och de stöd som behövs för att nå läroplanens mål. Enligt styrdokumenten har elever 

med läs- och skrivsvårigheter med andra ord rätt till särskilt stöd och hjälpmedel, vilket 

exempelvis kan vara kompenserande datorstöd. Detta betyder också att elever i behov av särskilt 

stöd ska få den hjälp och de stöd som eleven behöver utan att behöva någon diagnos (Lgr11, 

s.14).  

 

Detta uttrycks ungefär på liknande sätt i skollagen (2010:800) i det första inledande kapitlet där 

det tydligt framhäver att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har rättigheter att få särskilt 

stöd i undervisningen:  

 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”.  
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3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers uppfattning och perspektiv på IKT 

för lärande för dyslektiker.   

 

Utifrån specialpedagogers olika uppfattningar och perspektiv på IKT för dyslektiker kommer 

dessa frågeställningar bearbetas i studien:  

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka möjligheter och hinder anser specialpedagoger att det finns med datorprogram för 

dyslektiker? 

 

2. På vilket sätt påverkar IKT dyslektikers lärande och utveckling och hur kan de vidare 

bidra till att dyslektiker lättare uppfyller målen i läroplanen enligt specialpedagoger? 

 

3. Anser specialpedagoger att de har tillräcklig kompetens inom IKT-området och hur 

skulle de vilja utveckla deras IKT kunskaper vidare?  
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4. Tidigare forskning  

 

4.1 Litteraturöversikt  

För att hitta den fakta jag behövt för denna studie har jag använt mig av databasen Disa, SwePub, 

LIBRIS och Uppsala bibliotekskatalog. Jag har använt mig av sökorden: datorstöd för 

dyslektiker, dyslexi hjälpmedel, IT i skolan, dyslexi IT-stöd, IKT och lärande, dyslexi. Jag valde 

först att använda mig av de centrala begreppen IKT, IT och dyslexi i mina sökningar för att få 

fram böcker och rapporter som kunde tänkas vara relevanta att använda i min studie. För att få 

fram böcker och rapporter som både handlade om IKT och dyslexi kombinerade jag sökorden 

som exempelvis: dyslexi hjälpmedel. Jag använde mig av både fria sökningar och 

forskningspublikationer för att både få en bred och en specialiserad sökning. 

 

Jag kommer nu att ta upp relevant forskning för min studie om dyslexi för att få en uppfattning 

vad dyslexi innebär. Detta för att få en bättre förståelse innan jag tar upp forskning inom IKT för 

dyslektiker utifrån ett lärarperspektiv.  

 

4.2 Dyslexi begrepp  

Trots intensiv forskning kring dyslexi är forskare inte helt överens om vad dyslexi är och vad det 

helt beror på, vilket har gett definitionsproblem för hur begreppet dyslexi ska förklaras. Forskare 

har diskuterar kring olika nyanser av dyslexi, där Dahlin (2002) skriver om att man framförallt 

skiljer mellan ”development dyslexia” och ”aquired dyslexia”. ”Development dyslexia” beror på 

en nedsättande och bristande funktion i utvecklingen inom det som styr läsning och skrivning för 

dyslektiker. Denna svårighet gör att utveckling inte sker ”normalt” som hos andra barn. ”Aquired 

dyslexia” handlar om den kognitiva förmågan som är försämrad på grund av en neurologisk 

skada (Dahlin, 2002).   

 

Ordet dyslexi betyder svårigheter med skrivna ord där ”dys” betyder svårigheter och ”lexia” 

betyder ord (Høien & Lundberg, 1999). ”Dålig läsning” skulle det översättas direkt från latin 

(Svenska dyslexiföreningen, 2007, s.42). När man pratar om dyslexi brukar man också kalla det 

för ”specifika läs- och skrivsvårigheter”, vilket ibland används av samma bemärkelse som 
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dyslexi. Det har tidigare funnits andra likartade begreppet med samma betydelse. Bland annat 

”Ordblindhet” (Dyslexiföreningen, 2015-04-27). I svenska dyslexiföreningen (2007) skiljer 

Andersson och Trampe på begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. De anser att läs- och 

skrivsvårigheter är ett mer vidare begrepp där dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårigheter 

(Svenska dyslexiföreningen, 2007).  

 

Dyslexi klassas som en vanlig form av läs- och skrivsvårigheter. En ofta använd definition av 

begreppet dyslexi är att individen har ”specifika inlärningssvårigheter”. Den specifika 

inlärningssvårigheten hos dyslektiker kännetecknas av olika svårigheter och har sin grund i 

neurologiska orsaker.  

 

Enigt Lundgren & Ohlis (2013) och Dahlin (2012) kännetecknas en dyslektikers svårigheter med 

dessa punkter nedan:   

 

- Ordigenkänning (korrekt och/eller flytande). 

- Stavning 

- Avkodningsförmågan (p.g.a. bristande fonologisk förmåga).  

- Det fonologiska korttidsminnet  

- Artikulation av ord  

- Korrekt uppfatta språkljud och ljudfrekvenser  

- Ords struktur   

 

Dyslexi har inget med intelligens att göra och ska inte heller betraktas som ett sjukdomstillstånd 

eller en sjuklig biologisk avvikelse (Svenska dyslexiföreningen, 2007; Dahlin, 2002).  

 

4.3 Orsaker till dyslexi 

Det forskas mycket kring vilka bakomliggande faktorerna som kan påverka eller orsaka 

fenomenet dyslexi. De vanligaste orsakerna man brukar prata om är neurologiska och 

fonologiska nedsättningar (Lundgren & Ohlis, 2013). Svenska dyslexiföreningen (2015-05-04) 

skriver att dyslexi beror på neurologiska orsaker, d.v.s. hjärnans sätt att arbeta. Idag kan vi se 

med hjälp av olika metoder att hjärnan inte processar på samma sätt hos en dyslektiker som på en 
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”vanlig person” (Lundgren & Ohlis, 2013). De neurologiska orsakerna leder i sin tur till 

störningar i språkets fonologiska komponent (Svenska dyslexiföreningen, 2015-05-04). De 

fonologiska svårigheterna påverkar individens automatiserande avkodning av ord och 

kopplingen mellan ljud och bokstav, vilket medför att dyslektiker får en försämrad läshastighet 

än dem som inte har dyslexi (Lundgren & Ohlis, 2013).  

 

Annan forskning visar på att det finns biologiska orsaker till dyslexi där studier av släkter tyder 

på att det finns starka ärftliga inslag. Problemet här är att man inte vet om de är ett socialt eller 

ett genetiskt arv (Svenska dyslexiföreningen, 2007). Enligt Johansson & Pettersson Brdarski 

(2008) är det inte bara biologiska faktorer som styr hur stora svårigheter ett barn får med läsning 

och skrivning. De skriver om att det är viktigt att komma ihåg att det finns andra faktor som 

också spelar in. Några andra faktorer som kan orsaka barnets läs- och skrivproblem är den 

kulturella och sociala miljön som barnet vistas i. Det handlar om vilken språkliga stimulansen 

barnet får i sin hemmiljö och vilken undervisning som ges under de första skolåren (Johansson & 

Pettersson Brdarski, 2008).  

 

4.4 Sekundära konsekvenser av dyslexi 

Sekundära konsekvenser är de konsekvenser som neurologiska och fonologiska orsaker kan leda 

till. Lundgren & Ohlis (2013) poängterar att orsaker till dyslexi inte är det samma som de 

sekundära konsekvenserna och att det är viktigt att hålla isär de. De sekundära konsekvenser som 

kan uppkomma, på grund av dyslektikers specifika inlärningssvårigheter, kan vara att personen 

får svårt med läsförståelse och begränsad läserfarenhet. Detta hämmar i sin tur 

språkutvecklingen, talspråksutvecklingen och försämrar läsförståelsekunskaperna samt brister i 

bakgrundskunskaperna. Genom att individen lär sig att använda rätt strategier och får rätt hjälp 

kan dessa sekundära konsekvenser undvikas (Lundgren & Ohlis, 2013). 

 

4.5 Typer av dyslexi: lässvårigheter och skrivsvårigheter   

Lässvårigheter och skrivsvårigheter är de två stora specifika huvudgrupperna för dyslexi. Oftast 

hänger läsning och skrivning ihop och enligt forskning visar det sig att båda huvudgrupperna har 

ett strakt samband. Forskare påstår att barn lär sig att läsa efter att de har börjat att skriva. De 



9 

 

menar att barn börjar att skriva långt innan de kan läsa. De stavar då inkorrekt och som det låter 

och oftast bara de bokstäver de kan. Genom denna utveckling av tidigt skrivande kan man se att 

barnet sakta men säkert får en kunskap om språkets fonologiska system, d.v.s. kunskapen om att 

kunna koppla ljud till bokstav. Det som är avgörande för stavningsförmågan är således den 

fonologiska kunskapen hos individen och gör att man kan utläsa svåra ord, uppfatta dom och 

uttalas korrekt. De som därefter påverkar läsförmågan är kunskapen inom den ortografiska 

processen, som i sin tur utvecklas från den tidigare stavningsförmågan (Dahlin, 2002). 

Sambandet mellan läsning och skrivning visas här ha en stor betydelse. Detta visar forskning på 

att dyslektiker har svårigheter med. De påpekar att det finns en störning i språkets fonologiska 

grundläggande del hos dyslektiker och är en av de vanligaste orsakerna till svårigheterna i 

läsning och skrivning (Lundgren & Ohlis, 2013). De flesta dyslektiker får då svårt med att stava 

och svårt med motoriken att föra pennan, vilket medför att de flesta får för lite träning när det 

gäller skrivning eftersom de lättare ger upp när det blir jobbigt. Detta blir då en negativ påverkan 

på den kommande läsningen. Dyslektiker har därför oftast svårigheter med både läs- och 

skrivförmågan enligt forskningen (Dahlin, 2002). I vissa fall behöver det inte vara så att 

dyslektiker har svårigheter med båda huvudgrupperna. Somliga har inte svårt för att läsa flytande 

men har svårigheter med att automatisera avkodningen (Lundgren & Ohlis, 2013).  

 

4.6 IKT som hjälpmedel för dyslektiker  

Enligt forskning finns det många positiva aspekter för användningen av digitala verktyg för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det finns också forskning som visar på vissa 

negativa aspekter inom IKT-området. Dem som har dragit mest nytta av IKT har visat sig vara 

elever med speciella behov där dyslektiker är en av vinnarna. Datorbaserade hjälpmedel har varit 

till stor nytta för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att kunna läsa och skriva under 

lättare omständigheter (Brodin & Lindstrand, 2003). Forskning har visat på att datorprogram är 

ett bra kompensatoriskt stöd för dyslektiker för att undvika sekundära effekter. Det har visat sig 

att en del elever trots att de har fått förebyggande insatser inte nått målet ”normal läsutveckling”. 

De kompensatoriska stödet som kan utgöras av datorbaserade hjälpmedel visar sig då ha en 

positiv påverkan på läsutvecklingen för att undvika de sekundära effekterna av tidigare 

misslyckanden (Brodin & Lindstrand, 2003).  
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Lundgren och Ohlis (1997) menar att dagens teknik med kompensatoriska hjälpmedel ger 

möjligheter att individanpassa undervisningen till de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Det finns både verktygsprogram och övningsprogram. 

Verktygsprogram innefattar bl.a. ordbehandling, stavningsprogram, bokföring, register, kalkyl, 

layout och ritprogram. Övningsprogram är specialutformade program för ett visst ämne eller för 

att öva på en viss färdighet inom ett ämne, som exempelvis stavning eller läsning. De kan 

motsvara läroboken eller övningar som jobbar mot de mål som står i läroplanerna. Lundgren och 

Ohlis (1997) menar att både övningsprogram och verktygsprogram behövs för ett effektivt 

lärande. De menar att kompensatoriska hjälpmedel skapar kreativitet hos eleven och blir ett 

naturligt träningsmoment där de lär sig att stava, skriva grammatiskt rätt samt läsa bara genom 

att få skriva. De får även direkt respons av dator, vilket snabbare hjälper eleven framåt. Lundgren 

och Ohlis (1997) skriver om olika möjligheter som tekniken har och hur datorn kan användas för 

att hämma läs- och skrivsvårigheter. Här är några sammanfattande punkter som de tar upp:  

 

 Tangentbordsträning ger en snabb fingersättning som kan påverka positivt på 

talmotoriken. 

 Skrivning på datorn ökar skrivhastigheten då bokstäverna sätter sig i händerna och 

koncentrationen läggs på innehållet istället för stavningen,  

 Det blir därmed roligare för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att skriva. 

 Autokorrigering på datorn hjälper osäkra skrivare att inte skapa felaktiga ordbilder, utan 

blir istället påmind hur det stavas.  

 Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi presterar bättre när de får skriva på datorn. 

Dyslektiker upplever ofta misslyckanden när de skriver för hand, vilket gör att 

prestationerna sjunker. Datorns hjälp att få lyckas kan vara en stor anledning till de 

positiva prestationerna vid datorn.  

 De hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att lättare och snabbare söka på 

svåra ord istället för att använda traditionella ordböcker där mycket tid och energi går till 

spillo. 

 Talsyntesprogram hjälper elever att få ord upplästa och på så sätt få använda andra sinnen 

för inlärning av ny kunskap. Många med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi lär sig oftast 
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bäst när de både får lyssna och skriva. Talsyntesen kan då hjälpa eleven att höra de 

grammatiska fel som uppstår när de skriver.  

 Datorprogrammen har möjligheter att kunna individanpassa undervisningen till elevens 

behov, vilket ger positiva effekter på inlärning och utveckling.  

 

Några problem och hinder som uppkommer i skolorna enligt Brodin & Lindstrand (2003) är 

bristen på ekonomiska resurser och tid för användningen av IKT i undervisningen. Andra 

negativa delar med IKT enligt Høien & Lundgren (1999) är att eleven kan få försämrad handstil 

om endast skrivning sker på datorn. Användandet av datorträning måste ha en balans och inte 

dominera under de första skolåren eftersom handstilen också måste vara funktionell. Det Høien 

& Lundgren (1999) menar är att digitala verktyg ska användas förnuftigt och endast som 

kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att effekterna 

inte ska bli negativ. De påpekar också att läsforskare tydligt har visat på att datorer i 

undervisningen som ett kompenserande hjälpmedel är till stor nytta för dyslektiker.  

Enligt skolverkets rapport (1996) har en undersökning gjorts om datorn i undervisningen. I 

undersökningen påpekas positiva erfarenheter av datorstödd undervisning som pedagogiskt 

arbetsredskap. De positiva effekterna sammanfattades av lärare enligt dessa punkter:  

 

 Eleverna skriver längre och bättre texter med hjälp av datorn.  

 Eleverna ökar förståelsen av matematik med hjälp av kalkylator. 

 Eleverna tycker det är roligare och spännande att arbeta vid datorn. 

 Elevernas motivation, koncentration och självförtroende ökar. 

 Eleverna kan arbeta i sin egen takt. 

 Eleverna får direkt respons av datorn. 

 Resultatet blir en snygg produkt. 

 Elever med motoriska och/eller inlärningssvårigheter har störst glädje att arbeta med 

datorn.   

 

Ett liknande projekt kallat DAHJM gav flera liknande positiva effekter på lärande och utveckling 

för elever med dyslexi. Projektet handlade om datorns betydelse som pedagogiskt hjälpmedel i 

läs- och skrivträning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Bland annat påvisade 
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projektet att datorn var ett bra hjälpmedel och komplement till den traditionella undervisningen. 

En ett annat resultat påvisade också att det fanns stora möjligheter att individanpassa och 

bearbeta material för varje enskild elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Skolverket, 1996).  

 

På den internationella forskningssidan skriver Skarin (2007) en analys av internationell forskning 

inom IT i skolan. Han fick detta i uppdrag av myndigheten för skolutveckling. Analysen har 

granskat internationellt perspektiv på användandet av IT i skolan och vilka förutsättningar denna 

teknik kan bidra med för elevers lärande och utveckling. Den internationella analysen har gjort 

på Europeiska studier kring användningen av digitala verktyg i skolan och dess positiva effekt på 

elevers lärande. De fördelar som lyfts fram i undersökningen är:  

 

 Ökad självständighet hos eleverna 

 Ökad motivation hos eleverna 

 Ökad färdighet hos eleverna  

 

De menar att dessa övergripande fördelar i sin tur främja lärandet eftersom eleverna genom ökad 

motivation får ett större engagemang och uppmärksamhet i undervisningen. Vidare påpekas de i 

undersökningen att digitala verktyg ger möjlighet till individualiserat lärande där eleven kan 

jobba självständigt och utifrån sina egna behov. Eleven får dels möjlighet att arbeta i sin egen 

takt, vilket gör att eleven kan få ro och inte behöva känna stress. I studien tar de också upp att det 

finns många andra internationella studier som påvisar att digitala verktyg tränar upp en mängd 

färdigheter hos eleven vad gäller elevens utveckling och lärande. Detta ger i sin tur stora 

möjligheter för att eleverna lättare uppfyller målen i läroplanen.  

 

En viktig aspekt inom användningen av tekniska verktyg som lyfts fram i undersökning är att de 

endast kan medföra positiva fördelar om användningen har ett bakomliggande syfte och är väl 

planerat i undervisningen. De menar att det inte räcker med att bara använda tekniken utan man 

måste använda den på rätt sätt och i rätt syfte.  
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I en omfattande brittisk forskningsöversikt har det visat sig att digitala verktyg och 

kunskapsinhämtning har ett tydligt positivt samband i nästan alla ämnen i den nationella 

läroplanen (Skarin, 2007).  

   

4.7 Kunskap och kompetens om IKT bland lärare  

IKT har många bra fördelar och möjligheter för dyslektikers lärande och utveckling men det har 

dock visat sig att det uppkommer vissa svårigheter med IKT. En stor svårighet med den nya 

tekniken är behovet av lärares kompetens och kunskap om tekniken och dess 

användningsområden. Detta kan man tydligt se i undervisningen av elever i behov av särskilt 

stöd, eftersom undervisningen där måste individualiseras efter varje individs olika behov av 

användningen av den nya tekniken. Svårigheterna ligger i att det har kommit ut massvis med bra 

kompenserande datorprogram och andra digitala verktyg som är tillgängliga för skolor och 

lärare, men där pedagogiken och strategierna om hur denna teknik ska användas på bästa sätt för 

eleverna saknas (Brodin & Lindstrand, 2003). Genom olika studier har de visat sig att lärare 

anser att de har stort behov av kompetensutveckling för att få mer kunskap om IKT som ett 

pedagogiskt verktyg (SOU, 2014:13). Liknande svårigheter vad gäller lärares kompetens tas 

också upp inom den internationella forskningen. Där visas det genom olika studier att lärares 

förhållningsätt till den nya tekniken har en stor betydelse för elevers kunskapsinhämtning och 

utveckling. Det måste finnas en medvetenhet kring hur de tekniska verktygen används så att de 

används på rätt sätt och i förhållande till elevernas behov. Många studier visar på att lärares sätt 

att använda tekniken har ett strakt samband på elevers kunskapsinhämtning (Skarin, 2007).   

 

De som kan komma som ett hinder enligt Lundgren och Ohlis (1997) handlar också om lärares  

kompetens inom IKT- området. De menar att det tar tid att lära sig hur tekniken fungerar och 

används. Det krävs en viss kompetens från lärarnas sida för att undervisningen i IKT ska bli 

meningsfull och där arbetet sker under styrda mål. Bland specialpedagoger saknas det ofta 

tillräcklig kunskap kring IKT-området för att kunna handleda eleverna på bästa sätt (Brodin & 

Lindstrand, 2003). 
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5. Teoretiskt perspektiv 

5.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Jag ser på utvecklingen inom IKT-området utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 

kunskap och artefakter förändras över tid och får olika betydelser för det sociala samhället. Jag 

utgår ifrån att kunskap är mångskiftande och måste ses från ett bredare perspektiv. Med det 

menar jag att synen på hur vi tar till oss kunskap utvecklas och förändras under olika 

tidsperioder, där den ”moderna” kunskapssynen förs vidare och rubbas till något nytt. När nya 

begrepp/tecken och objekt utvecklas måste en nya relationer skapas och kopplas mellan de ”nya” 

och det ”gamla”, d.v.s. skaffa sig nya tolkande led emellan dem för att det ska bli 

meningsbärande. När vi har skapat dessa relationer och led mellan den ”gamla” och ”nya” 

utvecklingen av ny teknik så får det en meningsskapande inverkan i våra sociala sammanhang. 

Vi lär oss hur tekniken fungerar och använder den efter våra behov. Idag har sociala relationer i 

stor mån ersatts av den kommunikativa tekniken i form av materiella föremål som exempelvis 

tekniska hjälpmedel som datorer, mobiler, TV, Ipads och tecken/symboler. De sociala 

relationerna som har flyttats till materiella sammanhang påverkar och förändrar sedan hur de 

sociala relationerna kommer att e ut. De tekniska hjälpmedlen kan ses som dagens ”moderna” 

kunskap där både kognitiva och sociala färdigheter hos individer kan tillgodoses på ett annat sätt 

än tidigare (Brodin & Lindstrand, 2003).   

 

Världen kan tolkas på olika sätt och ses från olika synvinklar, vilket gör att vi beskriver vår värld 

på skilda sätt. Vi har även många skilda perspektiv på hur kunskap kan förstås. Våra tolkningar 

och perspektiv om verkligheten förstås lättare med utgångspunkt i ett perspektiv som 

medvetandegör de vi vill förklara. Jag kommer utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

som är vanlig inom den samhällsvetenskapliga forskningsinriktningen. Enligt Barlebo-

Wenneberg (2001) kan socialkonstruktivism ses som ett vetenskapsteoretiskt perspektiv där 

kunskap, natur och kultur är centralt. Socialkonstruktivism används också inom IKT-området 

som pedagogiskt begrepp där Brodin & Lindstrand (2003) nämner att de då är nära förknippat 

med ”Media Laboratory vid Massachusetts Institute of Teachnology”. Det finns en mängd olika 

tolkningar och oklarheter om vad egentligen socialkonstruktivism handlar om. På grund av detta 
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har forskningen inom detta användningsområde vitt skilda grenar med olika inriktningar. Jag 

kommer därför röra mig inom det samhällsvetenskapliga fältet inom socialkonstruktivismen.   

Socialkonstruktivism kan ses som en kunskapsteori som försöker svara på frågan hur den sociala 

kontexten påverkar vår kunskap. Till skillnad från denna kunskapssyn har den traditionella 

kunskapsteorin istället en tro på rent objektiv kunskap som vill svara på om kunskapen är sann 

eller giltig. Den traditionella kunskapssynen tar bara upp sociala och subjektiva faktorer då man 

vill påvisa att vårt tänkande kring kunskap är fel eller bristande. De man är ute efter är att 

förklara om verkligheten stämmer överens med vår kunskap. Socialkonstruktivismen håller inte 

med om detta då man istället försöker förklara hur kunskapen har tillkommit eller producerats. 

Socialkonstruktivismen lyfter fram att de sociala aspekterna i vårt samhälle har makten att 

påverka vår kunskap, vilket kan förklaras på så sätt att vår kunskap är socialt konstruerad som 

påverkas och förändras av samhällets tidsanda. Detta eftersom språket ses som något socialt där 

vi tillgodoser oss kunskap med hjälp av språkliga begrepp som konstruerats av oss människor. 

Språket är något vi människor har skapat tillsammans som vidare strukturerar vår verklighet för 

oss. Det hjälper oss att uppfatta och få information om vår verklighet och den yttre världen. 

Eftersom språket är socialt konstruerat blir också vår kunskap om och uppfattningar av 

verkligheten socialt konstruerat. All vår kunskap är socialt skapad tack vare våra tekniska 

färdigheter som vidare ger kunskap om vår värld och förståelse om dess uppbyggnad. Barlebo-

Wenneberg (2001) skriver att: ”Vår kunskap är i stor utsträckning formad av teknikens 

möjligheter och begränsningar” (s.30). Han tolkar det som att det finns ett komplext samspel 

mellan det sociala och den fysiska sidan hos mänskliga konstruktioner. Naturen och det sociala 

existerar inte med andra ord på egen hand utan har ett samspel sinsemellan. Utifrån detta samspel 

omskapar människan sin omvärld och utvecklar nya diskurser. Han skriver också att det är våra 

sociala processer som gör att vi exempelvis kan se en datorskärm. Vår uppfattning av 

datorskärmen sker för att det pågår en obegränsad sändning av signaler som våra ögon fångar 

upp och tolkar. Socialkonstruktivismen pekar på att vår kunskap påverkas av den omgivning vi 

befinner oss i och tillsammans med det sociala sammanhanget. När vi föds existerar redan denna 

kulturella omgivning där vi lär oss kunskap genom språkliga begrepp som i sociala sammanhang 

utvecklas vidare. Det är med interaktionen mellan människor som kunskap skapas, förändras och 

påverkas över olika tidpunkter. Detta eftersom socialkonstruktivismen ser kunskap utifrån en 

ständig pågående rörelse som tar sig i olika uttryck. Kunskapen är således sammankopplad inom 
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ett historiskt och kulturellt skede som inte kan tas för given. Vidare hävdar det 

socialkonstruktivistiska synsättet att vår förståelse och kunskap är beroende av sociokulturella 

sammanhang och kan inte separeras från den (Barlebo- Wenneberg, 2001). Detta eftersom 

relationerna i kommunikativa sammanhang hör ihop och är kopplade med den sociala 

verkligheten. Enligt Säljö (2005) har sociokulturella sammanhang en stor betydelse för 

individens utveckling. Lärandet påverkas av den sociala omgivningen och den kulturella miljön 

och hur vi använder oss av kognitiva redskap och artefakter i vår omgivning (Säljö, 2005).   

 

Sammanfattningsvis utgår jag utifrån socialkonstruktivismens syn på kunskap, där kunskapen 

skapas i sociala sammanhang och som förändras över tid. Vi tar till oss kunskap på olika sätt 

under olika tider och som i sin tur har utvecklats och byggts på från andra tidsperioders sätt att 

tillgodose kunskap. Med andra ord skapar vi sammanlänkade band mellan det gamla och det nya 

sättet att ta till sig kunskap på för att få en förståelse. Idag kan kunskap tillgodoses genom 

tekniska hjälpmedel där både kognitiva och sociala färdigheter kan tränas hos individer. Lärandet 

påverkas i sin tur hur vi använder dessa tekniska hjälpmedel i våra sociala sammanhang och 

kulturella miljö. Detta är min utgångspunkt i studien som kommer ligga till grund till min analys 

vad gäller synen på IKT för dyslektikers lärande och utveckling.   
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6. Metod   

6.1 Intervju som metod  

Jag kommer använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att komma åt den information 

och data jag behöver till studien. En kvalitativ forskningsintervju fokuserar på 

upplevelsedimensioner utifrån intervjupersonens synpunkter, där man försöker förstå personens 

perspektiv och uppfattning. Begreppet livsvärld är ett bra begrepp som ofta brukar belysa ett 

kvalitativt angreppssätt. Utifrån Intervjumaterialet kommer jag senare gå in på de vetenskapliga 

förklaringarna samt en socialkonstruktivistisk teori som finns kring fenomenet (Dalen, 2008).  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012) skriver att intervju som metod är den mest 

använda metoden för att samla in ett forskningsunderlag inom samhällsvetenskapen. Mina 

forskningsintervjuer kommer att baseras på en respondentundersökning, vilket betyder att 

intervjuerna fokuserar på intervjupersonernas livsvärld och egna tankar om de som 

undersökningen handlar om (Esaiasson, 2012).   

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer trots att jag är medveten om att 

det är en tidskrävande metod och att risken för skevheter kan vara stor. Fördelen med intervju 

som metod är dess flexibilitet där du som intervjuperson både kan styra och formulera dina 

frågor för att får fram den information du vill ha. Anledningen till att jag har valt intervjuer som 

metod är dels för att min studie kräver uttömmande svar från ett mindre antal personer, där jag 

undersöker specialpedagogers uppfattningar och perspektiv på IKT för dyslektikers lärande. 

Mina intervjufrågor är relativt öppna för att ge utrymme för ett bredare och mer utvecklande 

svar. Jag ansåg därför att de lämpar sig bäst med kvalitativa intervjuer för att kunna tillgodose 

mitt syfte och frågeställningar på bästa sätt. Att istället använda sig av en enkätundersökning 

hade därför inte varit lämpligt för min typ av underökning, eftersom jag vill komma åt 

specialpedagogers synsätt och tankar kring ett fenomen. Vidare skulle jag därför inte få ut den 

information jag behöver av en enkätundersökning, eftersom frågorna ofta är begränsade och ger 

oftast bara utrymme för ja- och nej frågor. Jag ville också vara säker på att frågorna skulle 

besvaras noggrant och utan missuppfattning, vilket inte alltid kan försäkras genom att göra 

enkätundersökningar (Bell, 2006).  
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6.2 Utformning av intervjufrågor  

Jag började först med att utforma många olika frågor som jag tyckte relaterade till mina 

forskningsfrågor. Eftersom mina forskningsfrågor är ganska stora frågor som öppnar upp för 

breda svar ville jag därför utforma fler intervjufrågor för att vara säker på att jag får de svar jag 

vill ha. Detta gjorde jag dels för att intervjupersonen lättare skulle kunna hålla sig till ämnet och 

inte sväva ut allt för mycket trots att frågorna fortfarande var ganska öppna. Jag ställde även 

mycket upprepande frågor som var formulerade på olika sätt för att intervjupersonen skulle få 

chansen att tänka till en gång till och i och med det fick jag ibland ett påbyggande svar med mer 

information i. För att kunna undersöka intervjufrågornas brukbarhet testade jag frågorna på en 

annan lärarstudent. Vissa frågor visade sig då vara onödiga och vissa fick omformuleras. I och 

med att jag testade mina intervjufrågor på någon annan fick jag även nya tips och idéer på 

ytterligare formuleringar av frågor. Hela intervjuledtråden återfinns i bilaga 1.  

 

6.3 Exempel på intervjufrågor  

Här nedan kommer tre olika exempel på frågor som ställdes i intervjuerna med de fyra utvalda 

specialpedagogerna. I den högra spalten finns en kort förklaring på vad jag ville få ut av varje 

fråga.  

 

Exempel 1:  

På vilket sätt skulle du säga att 

datorprogrammen påverkar dyslektikers 

lärande och utveckling?  

Målet med frågan:  

Utifrån denna fråga vill jag höra hur 

specialpedagoger ser på användningen av 

datorprogram i syfte till dyslektikers eget 

lärande och utveckling. Påverkar 

datorprogrammen eleven på ett bra eller dåligt 

sätt i förhållande till elevens lärande och 

utveckling? Hur kan det påverka elevens 

lärande och utveckling? Denna fråga tillhörde 

en av de intervjufrågor som skulle besvara 

forskningsfråga 2.  
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Exempel 2:  

Hur skulle du vilja utveckla dina IKT 

kunskaper vidare?  

Målet med frågan:  

Här vill jag få reda på hur specialpedagoger 

ser på sin egen kunskap och kompetens inom 

IKT-området. Tycker de att deras kompetens 

behöver utvecklas mer och på vilket sätt vill 

de vidareutveckla sina kunskaper? Jag ville ta 

reda på om de hade någon drivkraft i att 

utveckla sina redan tillgodosedda kunskaper 

eller om de nöjer sig med den kunskap de 

redan har. Denna intervjufråga hade till syfte 

att besvara forskningsfråga 3.  

Exempel 3:  

På vilket sätt kan IKT göra det lättare för 

elever med dyslexi att uppnå målen i 

läroplanen utifrån ditt perspektiv?  

Målet med frågan: 

Här vill jag få redan på hur de anser att IKT 

kan hjälpa elever med dyslexi att lyckas med 

de mål som finns i läroplanen, d.v.s. vad 

specialpedagogerna anser underlättar för 

dyslektikers lärande och utveckling när de 

gäller användning av IKT i undervisningen. 

Denna fråga tillhörde en av de 

intervjufrågorna som skulle besvara 

forskningsfråga 2.   

 

6.4 Urval  

I min studie har jag valt att intervjua fyra specialpedagoger, där alla mer eller mindre bär på en 

viss yrkeserfarenhet när det gäller att jobba med dyslektiker och användning av IKT i 

undervisningen. Eftersom min studie handlar om IKT för dyslektikers lärande och utveckling är 

mitt val av yrkeserfarna lärare inom detta område mycket betydelsefull för att kunna få relevanta 

och bra svar. Jag valde att intervjua specialpedagoger från olika skolor som både låg centralt och 

ett par mil utanför Uppsala. Detta valde jag för att jag fick den tillgängligheten att få komma till 

dessa skolor. Fyra informanter valdes på grund av begränsad tid till förfogande samt omfattning 
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och storleken på uppsatsen (Dalen, 2015). Givetvis hade fler informanter förstärkt studien och 

gett ett större värde i min undersökning. Detta eftersom jag då hade haft tillgång till mer 

information av en större utsträckning av specialpedagoger. Jag valde att intervjua en IKT-

pedagog som var mer specialiserad på området i förhållande till de andra informanterna för att få 

ett bredare omfång på olika specialpedagogers synsätt och perspektiv på IKT. Den information 

och de svar jag fick från specialpedagogerna kommer att behandlas utifrån gemensamheter och 

skillnader utifrån deras erfarenheter och synsätt. För att vidare kunna bearbeta och analysera den 

information som jag fick valde jag att spela in och transkribera materialet. Att spela in sina 

informanter kan vara en fördel då det kan vara svårt att få ner allt på papper. Det kan vara bra att 

föra anteckningar trots att man spelar in intervjun i fall att det inspelade materialet skulle gå 

förlorat (Dalen, 2015).    

För att ta reda på vilka som jobbar som specialpedagoger runt om i kommunen sökte jag på nätet 

och fick fram alla skolverksamheter. När jag väl hittade personer som jag ansåg var lämpliga till 

min studie åkte jag till dem skolorna för att lättare kunna få en snabb kontakt och få möjlighet att 

samtala om min studie. Redan på plats kunde jag presentera mig och sedan få ett direkt 

accepterande eller nekande till ett deltagande. Jag valde att göra på detta sätt för att jag vet av 

erfarenhet att det kan dröja med att få ett svar om man mailar eller att man inte få något svar 

överhuvudtaget av olika anledningar.  

 

6.5 Forskningsetiska principer   

Min forskningsintervju kommer att förhålla sig till fyra allmänna huvudkrav: 

 

 Informationskravet: Intervjupersonerna blir informerade om vad intervjun går ut på och 

vad syftet med studien är.  

 Samtyckeskravet: Forskaren ska inhämta samtycke från undersökningsdeltagarna. 

Intervjupersonen ska själv få bestämma om hen vill delta i intervjun och har rätt att 

avbryta under intervjun och bestämma över tiden.  

 Konfidentialitetskravet: All information om undersökningsdeltagarna ska förvaras och 

hållas på ett sådans sätt att obehöriga inte kan ta del av personuppgifterna. Etiska 

känsliga uppgifter om deltagarna ska bevaras under tystnadsplikt.  
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 Nyttjandekravet: Den information som inhämtas under intervjun ska endast användas till 

forskningsändamål.  

(Vetenskapsrådet, 2002)  

 

Jag har förhållit mig till dessa fyra forskningsetiska huvudkrav genom att lämna ett 

informationsbrev till varje korrespondent med information kring studien och vad deras 

medverkan innebär. Informationsbrevet fick korrespondenterna först via mail för att de skulle få 

möjlighet att läsa igenom och få en liten förståelse kring vad studien handlar om innan 

intervjudagen. På plats gick jag igenom informationsbrevet och förklarade igen vad studien 

handlade om och sedan fick informanten ge ett muntligt samtycke. Utöver de forskningsetiska 

huvudkraven som jag förhållit mig till informerade jag om att inga namn skulle nämnas i min 

studie och inte heller vilken skola de jobbar på för att förtydliga att de är helt anonyma i min 

forskningsstudie. I mitt informationsbrev informeras det också att studien kommer att publiceras 

online på Diva. Innan intervjun påbörjade frågade jag informanterna om det var okej att spela in 

intervjun. Jag förklarade att det inspelade materialet endast skulle användas till 

forskningsändamål och ingår i ett av de forskningsetiska kraven. I bilaga 1 återfinns hela 

informationsbrevet.  

 

6.6 Bearbetning av datainsamling  

Efter att alla intervjuer var gjorda var det dag för organisering och bearbetning av det insamlade 

datamaterialet. Efter varje intervju transkriberade jag direkt det inspelade materialet, dels för att 

det gör det lättare när minnet är färskt från intervjun. Genom att själv transkribera sitt material 

får man också chansen att bekanta sig med- och få en bättre insikt i sitt datamaterial.  Detta kan 

vidare stärka den senare delen av analysprocessen (Dalen, 2015).  

 

6.7 Analyssätt  

Jag har använt mig av ett tematiskt analyssätt för att kunna analysera mitt kvalitativa data. 

Tematiskt analyssätt är en användbar och flexibel metod för kvalitativ forskning. I mitt 

insamlade och transkriberade material har jag sökt efter teman och mönster som belyser mina 

forskningsfrågor. Det kan vara teman som informanterna har gemensamt och frågor som de har 
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gett liknande svar på. Det kan vara så att informanterna säger olika saker vilket också blir ett 

slags tema (Braun & Clarke, 2006). Alla teman och mönster som hittats presenteras var för sig i 

en analysdel där det finns med citat från informanternas utsagor för att förstärka 

forskningsintervjuerna.  

 

6.8 Validitet och reliabilitet   

För att kunna samla in tillförlitlig data till min studie har jag valt personer som innehar en viss 

yrkeserfarenhet inom området IKT och dyslexi. Valet av informanter blev här väldigt betydande 

då jag var inriktad på ett specifikt område. En vanlig klasslärare har exempelvis inte samma 

kunskaper som en specialpedagog och jobbar inte på samma sätt med eleverna. Naturligtvis kan 

en klasslärare inneha vissa kunskaper inom IKT och dyslexi men inte i samma grad som 

specialpedagoger har. Därför valde jag att intervjua specialpedagoger, eftersom de är 

specialiserade inom de område jag ville undersöka. Vidare blir deras svar på mina 

forskningsfrågor mer tillförlitliga och giltiga, trots att jag har få informanter till min studie. Det 

som däremot blir svårt när man har få informanter är att man inte når ut till tillräckligt många för 

att resultatet ska vara generaliserbart. Det hade krävts mer intervjuer för att kunna generalisera 

en stor grupp, men eftersom mina informanter var experter inom området blir svaren ändå så 

pass tillförlitliga att jag vågar påstå att deras svar kan tänkas överensstämma med många andra. 

Mitt val av metod har haft en mycket positiv påverkan på mitt resultat, eftersom jag då har fått 

mer utvecklat och djupgående svar från mina informanter. I mitt fall hade t.ex. en 

enkätundersökning inte varit det mest lämpliga för att kunna få de svar jag sökte i min studie, 

eftersom jag behöver mer utformade svar (Dalen, 2015).  

 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor så bra som möjligt var det nödvändigt att 

genomföra en så kallad förstudie där jag först testade om mina intervjufrågor var bra utvecklade. 

Detta gjorde jag för att kunna få så giltiga svar som möjligt från informanterna. Jag hade även 

möjlighet att ställa följdfrågor om jag tyckte att informanterna inte förstod eller svarade 

tillräckligt på någon intervjufråga (Dalen, 2015). 
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7. Resultat och analys 

I kommande del presenteras resultatet och analysen av studien. Jag kommer att redovisa och 

kategorisera utdrag ur informanternas utsagor efter olika teman. Det är fyra teman som är 

kopplade till mina forskningsfrågor. Tema 1 tar upp möjligheter med IKT för dyslektiker, tema 2 

tar upp hinder med IKT för dyslektiker, tema 3 handlar om att lärares kompetens inom IKT för 

dyslektiker har stor betydelse för elevens lärande och utveckling och tema fyra tar upp 

datorprogrammens påverkan på dyslektikers lärande och utveckling. Jag kommer att behandla 

informanternas utsagor som en helhet där varje utsaga representerar hela gruppen. Informanterna 

benämns med olika nummer från P1 till P4. Varje Tema kommer att börja med en presentation 

av resultatet som sedan följs upp av en analysdel.  

 

7.1 Tema 1: Möjligheter med IKT för dyslektiker  

Informanterna var väl överens om vilka möjligheter och fördelar de tyckte fanns med IKT för 

dyslektiker.  

Rörande dyslektikers självständighet när de arbetar vid datorn eller med andra digitala verktyg 

anser informanterna är en viktig del för att eleven ska känna att hen klarar sig på egen hand. 

Tack vare de digitala verktygen blir eleverna självgående och blir inte sittandes om de behöver 

hjälp. De menar att de hjälpprogram som finns på datorn, som exempelvis rättstavningsprogram, 

hjälper eleverna att klara sig på egen hand. Datorn blir som en extra ”lärare” som direkt ger 

feedback och säger till om eleven stavar fel eller om meningsbyggnaden inte är korrekt. På så 

sätt får eleven direkt veta vad hen har gjort för fel och det förhindrar att eleven memorerar 

felaktig grammatik.  

 

När det gäller att ta in kunskap från texter får dyslektiker möjlighet att använda sig av andra 

sinnen för att lättare kunna tillgodose sig kunskap. Informanterna menade att de flesta 

dyslektiker ofta lär sig saker lättare om de får möjlighet att lyssna på en text istället för att läsa 

den själv. Detta eftersom de vanligaste svårigheterna hos en dyslektiker är avkodning av 

bokstäver och fonologiska svårigheter. Elevens kraft läggs då bara på att avkoda det som står och 

då faller förståelsen bort. Informanterna påpekar att datorprogrammen är till stor hjälp för 
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dyslektiker att lätt kunna få lyssna på texter men också kunna se texten samtidigt för att 

underlätta så mycket som möjligt.  

 

Informanterna uttalar sig om att datorprogram hjälper till att öva upp de svårigheter eleven har. 

De menar att det gör det lättare för eleven att klara målen senare. Datorprogrammen skapar 

förutsättningar för elever med dyslexi att kunna jobba med program som är anpassade efter 

elevens olika förutsättningar och behov. IKT kan därmed individanpassas så att eleven får jobba 

med det eleven behöver utvecklas mer i och övningar som jobbar mot de mål som står i 

läroplanerna. Detta medför att eleven inte upplever misslyckande på samma sätt och känner sig 

trygg. Det bidrar också med att eleven jobbar mer kreativt, eftersom eleven upplever att det är 

roligare att arbeta med datorn, samt att de känner att de kan lyckas.  

 

Informanterna uttryckte sig bland annat enligt följande kring möjligheter med IKT för 

dyslektiker:  

 

Pedagog: […] ”datorprogrammen hjälper otroligt mycket för att kunna hantera dyslektikers 

svårigheter och kunna jobba med dem. Framförallt talsyntesprogram på stationära datorer. Det 

underlättar både dyslektikers inlärning och en möjlighet att kunna jobba med svårigheterna på 

bästa möjliga sätt där elevens kraft läggs på rätt saker”. (P1) 

 

Pedagog: […] ”med IKT får dyslektiker möjlighet att få texter upplästa för sig, exempelvis på 

nationella prov, vilket underlättar väldigt mycket för dyslektiker och ger också samma 

möjligheter för den eleven som för alla andra elever. På så sätt är IKT helt nödvändigt”. (P2) 

 

Pedagog: […] ”det ger möjlighet för dyslektiker att använda andra sinnen. Det får exempelvis 

möjlighet att läsa med öronen. När de skriver har de möjlighet att använda stavningskontrollen, 

vilket gör att de känner sig mer trygga och kan fokusera på att skriva med en röd tråd”. (P3) 

 

Informanternas uttalanden kan sammanfattas med dessa punkter:  

 

- Eleven har möjlighet att få jobba utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
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- De ger möjlighet till ett kreativt arbetssätt.  

- De får en direkt feedback från en dator. 

- Sparar tid och kraft. 

- Ger en bättre självkänsla och skapar trygghet.  

- De blir självständiga och självgående.  

- Eleven får möjligheten att känna att de kan lyckas.  

- Eleven får möjlighet att arbeta utifrån samma förutsättningar som de andra 

eleverna.  

- Eleven får möjlighet att använda sig av stavningskontroller och talsyntesprogram.  

- Eleven får möjlighet att använda sig av andra sinnen vid inlärning av ny kunskap.   

 

Analys 

Detta kan förstås utifrån mitt socialkonstruktivistiska perspektiv som utgår ifrån att vi tar till oss 

kunskap på olika sätt och är anpassat i den tid vi lever i. Idag har tekniska verktyg utvecklats till 

redskap som används för att tillgodogöra sig kunskap eller för att träna på olika färdigheter. De 

kulturella ramverken existerar redan när vi föds och skapar möjligheter till en vidare 

konstruktion av verkligheten. Det är genom den nya tekniken som ny kunskap skapas och förs 

vidare. Genom att förstå teknikens betydelse för dyslektiker och på vilket sätt de gynnar de kan 

vi hjälpa dem att utvecklas ännu mer. Vi får även förståelse för hur vi kan utveckla tekniken till 

något bättre (Barlebo- Wenneberg, 2001).  

 

Utifrån tidigare forskning visar sig aspekterna som informanterna tagit upp ha en positiv 

påverkan på elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det finns mycket forskning som 

stödjer de informanterna har sagt. Datorbaserade hjälpmedel har visat sig vara mest gynnsamma 

för de eleverna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta för att digitala verktyg underlättar 

dyslektikers svårigheter på många sätt. Bland annat talsyntesprogram och stavningsprogram som 

informanterna tog upp är två program som gynnar dyslektiker. Dessa program har en positiv 

effekt på elevers läs- och skrivutveckling. Forskningen säger att användandet av 

kompensatoriska datorprogram hjälper till att undvika sekundära effekter (Brodin & Lindstrand, 

2003). Lundgren och Ohlis (1997) tar också upp liknande punkter som informanterna kom fram 

till rörande de möjligheter IKT kan ha. De tar bland annat upp datorns möjlighet att ge direkt 
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respons till elevens för att undvika att eleven skapar felaktiga ordbilder, datorns möjlighet att få 

använda andra sinnen för att lära sig på bästa sätt samt datorns möjlighet att kunna 

individanpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov.   

 

Både Lundgren och Ohlis (1997) och skolverkets rapport (1996) påpekar också att 

talsyntesprogram visar sig vara till stor hjälp för dyslektiker, eftersom de hjälper eleven att höra 

de grammatiska fel som uppstår när de skriver. Forskning visar på att de flesta dyslektiker oftast 

lär sig bäst när de både får lyssna, se och skriva. De flesta dyslektiker lär sig med andra ord bäst 

när flera sinnen är aktiverade (Lundgren & Ohlis, 2013).  

 

7.2 Tema 2: Hinder med IKT för dyslektiker  

I detta fall ansåg inte informanterna att det fanns lika mycket hinder som det fanns möjligheter 

md IKT. Trots att de alla nämnde väldigt få hinder jämfört med möjligheter, var de ändå ense om 

att förståelsen för hur man ska använda digitala verktyg och hur de fungerade kunde ta tid, vilket 

kunde medföra en lång inkörningsperiod för eleven. Detta kunde då bli ett hinder, eftersom 

användningen av de digitala verktyget kunde uppfattas besvärligt för eleven. Det kan vara 

kämpigt och krångligt för eleven att komma igång innan eleven vänjer sig vid hur man använder 

vissa hjälpprogram på datorn eller på andra digitala verktyg. Vidare menar informanterna att 

detta kanske gör att eleven inte vill jobba med IKT, eftersom inlärningsprocessen kan bli för 

lång. De påpekar också att lärarens ansvar vad gäller att introducera eleverna i olika databaserade 

läromedel har en stor betydelse för att eleverna snabbare ska bli självgående.  

 

Vidare tar informanterna också upp att det kan bli negativt om man bara väljer det ena eller det 

andra arbetssättet vad gäller t.ex. datorn eller papper och penna. Läraren men även eleverna 

måste vara medveten om när det är bäst att använde de ena eller det andra verktyget i sin 

undervisning. Det är viktigt att inte utesluta papper och penna bara för att det finns digitala 

verktyg. De anser att digitala verktyg ska vara ett komplement till den traditionella 

undervisningen om det behövs och om det fyller rätt funktion.  

 

Alla informanter var eniga om att digitala verktyg skulle användas när det behövdes och med ett 

tydligt mål och syfte. De menade att skrivmotoriken var lika viktig som att öva på 
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kompensatoriska hjälpmedel i from av datorprogram. Det ska finnas en balans för att inte ska bli 

negativt åt något håll.  

 

Pedagog: […] ”ett hinder kan vara att det är ganska svårt att komma in i hur programmen 

fungerar för en dyslektiker. Programmen har en ganska lång inkörningsperiod som kan vara lite 

avancerade vilket kan göra det krångligt i början innan eleven har satt sig in i systemet. Det 

krävs att eleven kämpar för att komma in hur programmen fungerar, särskilt om man har fått 

introduktion när man är lite äldre”. (P2) 

 

Pedagog: […] ”det handlar om att introducera eleverna i de digitala verktygen och de olika 

programmen för att de ska bli självgående och veta hur man hanterar de. Det blir en 

inlärningsprocess, vilket kan bli ett hinder eftersom detta tar tid”. (P4) 

 

 

Pedagog: […] ”jag vill att eleverna lär sig att använda IKT på rätt sätt och när det behövs. De 

ska själva kunna välja rätt verktyg. Digitala verktyg ska användas när det behövs och där de 

fyller en funktion och ett syfte i undervisningen. De digitala verktygen ska bara användas när de 

fyller en bättre funktion än exempelvis papper och penna”. (P1) 

 

Informant P1 uttalande sig mer ingående om att eleverna skulle undervisas i digitala verktyg på 

den nivå att de sedan själva skulle ha kunskapen att veta när det var lämpligast att använda de 

ena eller de andra verktyget. Hen påpekade också som de andra informanterna att det självfallet 

är lärarens huvudsakliga ansvar för vilka redskap som ska användas vid olika tillfällen men att 

eleverna får mer förståelse om de själva har den kunskapen. Pedagogen menade att eleverna då 

förstår syftet bakom uppgifterna bättre, eftersom de vet varför ett visst verktyg har valts till en 

specifik uppgift.  

 

Analys  

Detta kan förstås utifrån mitt socialkonstruktivistiska perspektiv där man kan se den nya 

tekniken som de ”nya” sättet att ta till sig kunskapen på, men att den bara kan förstås och 

användas på rätt sätt genom att knyta band mellan den tidigare kunskapen man har och den 
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teknik vi har idag. Med det menar jag att man måste förstå hur den tidigare kunskapen har 

överförts till det ”nya” sättet att ta till sig kunskap. Förståelsen inom IKT-området blir då djupare 

om du kan förstå dess utveckling. Då har man kunskapen att använda digitala verktyg efter 

behov. När tekniken får en meningsbärande effekt kan man undvika förutsägande hinder. 

Socialkonstruktivistiska perspektivet utgår också ifrån att den sociala och kulturella omgivningen 

sker i symbios med varandra där båda delarna är beroende av varandra. Ingen del kan med andra 

ord uteslutas från sammanhanget. Lärande och utveckling är beroende av båda aspekterna 

(Barlebo- Wenneberg, 2001; Brodin & Lindstrand, 2003).  

 

Enligt Høien & Lundgren (1999) kan ensidig träning vid datorbaserade hjälpmedel medföra att 

eleven kan få försämrad handstil. De menar att datorträning inte får dominera den traditionella 

undervisningen eftersom eleverna måste utveckla en funktionell handstil under de första 

skolåren. För att användningen av digitala verktyg inte ska bli negativ menar Høien & Lundgren 

(1999) att användningen ska ske förnuftigt och som ett kompensatoriskt hjälpmedel utöver den 

traditionella undervisningen.  

 

Forskningen visar också på att användandet av digitala verktyg endast kan få en positiv effekt 

om läraren har ett tydligt bakomliggande syfte och är väl planerat i undervisningen. Enligt 

internationella undersökningar påpekar de att det inte räcker med att bara använda sig av digitala 

verktyg hur som helst. Det krävs att läraren gör medvetna val för att inte missgynna vissa 

färdigheter hos eleverna, d.v.s. att läraren ska använda rätt redskap till rätt ändamål (Skarin, 

2007).  

 

7.3 Tema 3: Lärares kompetens inom IKT för dyslektiker har stor betydelse för elevens 

lärande och utveckling  

Alla fyra specialpedagoger påpekar att det krävs som lärare att man har en struktur och planering 

för att kunna ta in en dator, Ipad eller liknande som verktyg i ett klassrum, för att kunna 

undervisa med de verktygen på bästa sätt. De menade således att det krävs en viss kompetens 

från läraren vid användning av IKT. Detta ansågs ha en stor betydelse för dyslektikers lärande 

och utveckling. Lärares okunnighet inom den nya tekniken ansågs kunna bidra till att eleverna 

inte får de rätta hjälpmedlen. Informanterna menade att lärarens kompetens inom IKT 
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användandet var nyckeln till att på ett bra sätt kunna individualisera och anpassa digitala verktyg 

till elevens behov och förutsättningar. Detta eftersom läraren själv har kunskapen att kunna 

hantera digitala verktyg samt till vilket ändamål de digitala verktyget passar bäst för. Genom att 

ha ett klart syfte och en mening bakom användandet av digitala verktyg och samtidigt veta varför 

det är bra, kan läraren påverka positivt på elevers lärande och utveckling. Informanterna påpekar 

också att det underlättar för eleverna om de är medvetna om syftet och baktanken med 

användandet. Eleverna får då själva en klar uppfattning om varför de arbetar med vissa saker och 

de kan vidare medföra att eleven upplever arbetet meningsfullt. När det blir meningsfullt för 

eleven bidrar det till ökad motivation och engagemang, vilket påverkar elevens lärande och 

utveckling.  

 

Pedagog: […] ”det krävs kompetens från läraren. konsekvenserna kan annars bli negativa om 

läraren inte tänkt till och planerat och strukturerat inom de IKT verktyg som ska användas och 

på vilket sätt de ska användas. Det ska finnas ett klart syfte och målriktning med IKT användning 

i undervisningen. Därför är det jätte viktigt som pedagog att ha med detta i sitt tänk när man gör 

sin planering”. (P1) 

 

Pedagog: […] ”det gäller att man kan använda de digitala verktygen själv som lärare för att 

visa och leda eleven på rätt spår. Bristande kompetens hos läraren kan med andra ord sätta stop 

för elevens utveckling och lärande”. (P3) 

 

Pedagog: […] ”det är inte bara att servera en massa digitala verktyg, utan man måste också 

använda IKT på rätt sätt och ha ett tydligt syfte med det. Användandet ska utveckla eleverna att 

bli bättre”. (P2)  

 

Alla informanter ville på något sätt utveckla sina IKT kunskaper vidare för att på bästa sätt 

kunna jobba med elevernas lärande och utveckling. Ingen ansåg att de hade fullständig 

kompetens. De ansåg att det skulle ge bättre förutsättningar och bättre undervisning för 

dyslektiker om man har mer kunskap om hur man kan använda IKT i undervisningen på bästa 

sätt. De hade gemensamt att de ville ta del av olika utbildningar och vara vaksam om något nytt 

dyker upp inom IKT-området, med andra ord uppdatera sina IKT kunskaper så gott som det går. 
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De utrycker sig att det finns så mycket program och så mycket man kan använda sig av att man 

nästan känner sig lite vilsen. De vill underhålla sina IKT kunskaper så gott det går men önskar att 

de kunde mer än vad de gör inom IT-värdens stora utbud.  

 

Pedagog: […] ”det krävs ständig kompetensutveckling och uppdatering kring IKT”. (P1) 

 

Pedagog: […] ”jag vill utveckla mina kunskaper genom att ta del av olika utbildningar och vara 

vaksam något nytt dyker upp inom IKT området”. (P2) 

 

Pedagog: […] ”jag vill utveckla mina IKT kunskaper genom att kunna få jobba mer med digitala 

verktyg oftare där tillgängligheten borde vara större på skolan. Eftersom skolan inte har köpt in 

tillräckligt cirkulerar exempelvis Ipads. Jag går också på utbildningar för att få mer kompetens 

inom IKT i undervisningen”. (P3) 

 

Informant P3 uttalade sig mer omfattande kring hinder som kan uppkomma för specialpedagoger 

och lärare vad gäller att kunna utveckla sina IKT kunskaper. Hen menade bland annat att skolans 

resurser har en stor påverkan på vilket utbud som finns tillgängligt. Något alla informanter 

uttalade dig om var att de själva fick ta ansvar för utbildningar för att kunna vidareutveckla deras 

kompetens inom området, vilket också kan bidra till att många stannar kvar där dom är i sin 

kunskap om IKT. De tyckte att det var svårt att få tid till att åka iväg på utbildningar och dels för 

att de själva ansvarade för att komma iväg men de ansåg att det var en nyckeln till att få mer 

kunskap om IKT.  

 

Analys  

Detta kan förstås utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där skolan har en inbördes 

påverkan på elevers tankestrukturer där inflytandet kommer från de sociala och kulturella 

processerna i miljön. Lärares kunskap har således en stor betydelse för hur elevernas 

tankestrukturer formas i de sociala och kulturella miljöerna. Eleverna formas efter skolans 

ramverk där kunskapen har möjlighet att skapas och föras vidare. IKT kan ses som en modern 

aktivitet i skolans kulturella miljö och social sammanhang. De resurser och den vägledning 

eleverna får är utgångspunkten för utveckling. Vi måste ha förståelse för de sociokulturella 
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sammanhanget vi lever i för att tillsammans kunna utvecklas och ta till oss kunskap, d.v.s. lärares 

förståelse för IKT och dess användning har en betydande roll (Barlebo- Wenneberg, 2001; 

Brodin & Lindstrand, 2003).  

 

Kopplat till tidigare forskning har lärares kompetens visat sig ha en stor betydelse för elevers 

lärande och utveckling. Informanternas uttalanden stämmer överens med vad som har studerats 

och forskats i olika studier. Enigt olika studier finns det ett stort behov av lärares kompetens och 

kunskap om tekniken och dess användningsområden. Detta har man tydligt sett i undervisningen 

för elever i behov av särskilt stöd. Forskningen pekar på att individer har olika behov av den nya 

tekniken och måste jobba på olika sätt för att på ett effektivt sätt kunna ta till sig kunskap. Det 

har visat sig att det krävs en viss kompetens från läraren för att kunna arbeta med eleverna efter 

deras behov och förutsättningar (Brodin & Lindstrand, 2003). Det har också visat sig att lärare 

själva anser att de har stort behov av kompetensutveckling inom IKT-området (SOU, 2014:13). 

Det finns många studier som visar på att lärares sätt att använda tekniken har ett strakt samband 

på elevers kunskapsinhämtning. Det kräver att läraren har ett genomtänkt syfte och ett medvetet 

förhållningssätt när de arbetar med digitala verktyg för att användningen ska påverka eleverna 

positivt (Skarin, 2007). Forskning påvisar att eleverna upplever användningen av digitala verktyg 

mer meningsfullt om läraren bär på en större kunskap inom IKT (Lundgren & Ohlis, 1997). 

Trotts detta saknas det ofta tillräcklig kunskap bland specialpedagoger inom IKT-området för att 

kunna handleda eleverna (Brodin & Lindstrand, 2003). 

 

Brodin & Lindstrand (2003) tar också upp att bristen på skolors ekonomiska resurser påverkar 

tillgängligheten för lärarna att kunna använda sig av IKT i undervisningen. Vidare påverkar detta 

i sin tur lärares möjligheter att arbeta med IKT så att de hinner bekanta sig med den nya tekniken 

och lära sig mer om den. En annan konsekvens är att det blir svårare att skicka iväg lärare på 

utbildningar om skolan har brister i ekonomin, vilket informanter har uttalat sig om.  

 

7.4 Tema 4: Datorprogrammens påverkan på dyslektikers lärande och utveckling   

Vad beträffar dyslektikers lärande och utveckling ansåg informanterna att datorprogram 

påverkade dyslektikers sätt att ta till sig kunskap på. De menar att eleverna har möjlighet att få ta 

till sig kunskap på de sätt som passar dem bäst. Genom att eleven får möjlighet att lyssna på en 
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text istället för att läsa den kan det bidra med en bättre förståelse, eftersom eleven har lättare att 

förstå textens innehåll när fokus inte ligger på att avkoda alla ord och meningar. På så sätt 

underlättar datorprogram dyslektikers möjligheter att få hjälp och stöd med sitt lärande och sin 

utveckling. Vidare anser informanterna att det blir lättare att påverka dyslektikers lärande och 

utveckling positivt med hjälp av IKT-verktyg, eftersom eleverna får tillgodogöra sig kunskap på 

ett annat sätt. IKT gör det lättare eftersom de stödjer de svårigheter eleven har för att kunna 

jobba efter samma villkor som de andra eleverna. IKT kan också hjälpa eleven att öva upp de 

svårigheterna. Enligt informanterna finns det två stora positiva påverkningar som datorprogram 

bidrar med. Det ena är att eleven får direkt respons och det andra att eleven har möjlighet att 

använda sig av andra sinnen för att tillgodogöra sig kunskap. Den direkta responsen gör att 

eleven fortare kan komma framåt i sitt arbete och inte behöva sitta och vänta på hjälp för att t.ex. 

fråga hur ett ord stavas. På så sätt hjälper det till att påskynda elevens utveckling. Datorns 

kapacitet att kunna läs upp text och visa den samtidigt gör att eleven lättare kan förstå textens 

innehåll och ta till sig innehållet bättre. Dessa två aspekter stödjer dyslektikers lärande och 

utveckling. Vidare anser informanterna att detta bidrar med en större förutsättning för elever med 

dyslexi att uppnå målen i läroplanen.  

 

Här kommer några utdrag från informanterna utsagor gällande datorprogrammens påverkan på 

dyslektikers lärande och utveckling:  

 

Pedagog: […] ”datorprogrammen påverkar dyslektikers lärande och utveckling på så sätt att de 

få använda sig av en annan strategi för att lära sig genom att använda olika sinnen. Genom att 

få lyssna och se på datorskärmen får de också lästräning vilken underlättar för dyslektikers 

inlärning och utveckling”. (P3) 

 

Pedagog: […] ”Man kan läsa med öronen lika bra som med ögonen”. (P1) 

 

Pedagog: […] ”användningen av datorprogram påverkar på så vis att de får möjlighet att 

använda många sinnen för att lära. T.ex. att de får se, skriva och höra ljudet/ordet samtidigt och 

få en direkt feedback, vilket ger ett effektivare lärande eftersom de får utvecklas och lära sig på 

de sätt som passar de bäst”. (P4) 



33 

 

 

Pedagog: […] ”jag tror att det påverkar dyslektikers lärande och utveckling på så sätt att de 

eleverna kommer snabbare fram i sitt lärande eftersom de fortare kan få respons från en dator 

eller andra digitala verktyg än från en lärare som oftast inte hela tiden har möjlighet att ge 

respons på samma sätt. På så sätt påverkar det dyslektikers utveckling och lärande positivt där 

de kan få hjälp snabbare”. (P2) 

 

 

Analys  

Detta kan förstås utifrån mitt socialkonstruktivistiska perspektiv där både kognitiva och sociala 

färdigheter hos individer kan tillgodoses på ett annat sätt än tidigare. Många dyslektiker har 

lättare för att inhämta kunskap genom att få lyssna, se och skriva. Datorprogram har utvecklats 

till den ”nya” tidens sätt att kunna tillgodogöra sig kunskap på. Eleverna lär sig att utnyttja 

datorns möjligheter och hur den fungerar, vilket skapar en verklighet och ett samfund mellan 

tekniken och individen (Barlebo- Wenneberg, 2001).  

 

Kopplat till informanternas utsagor poängterar Lundgren och Ohlis (1997) att både 

övningsprogram och verktygsprogram behövs för ett effektivt lärande. Verktygsprogram 

motsvarar bland annat stavningskontroller och ordbehandling på datorn, vilket bidrar med den 

direkta responsen som dessa program kan ge. Övningsprogram motsvarar specifika program som 

har till syfte att träna upp vissa färdigheter inom exempelvis läsning. Detta bidrar till elevernas 

möjlighet att använda sig av andra sinnen vid inhämtning av kunskap.  

 

Tidigare forskning påvisar också att digitala verktyg, som bland annat övningsprogram och 

verktygsprogram, tränar upp en mängd färdigheter hos eleven vad gäller lärande och utveckling. 

Olika forskningsstudier pekar även på att detta ger stora möjligheter för att eleverna lättare 

uppfyller målen i läroplanen (Skarin, 2007).  
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7.5 Sammanfattning av analys och resultat  

Specialpedagogernas perspektiv och uppfattning kring IKT har visat sig vara väldigt positiv där 

de anser att det finns mer möjligheter än hinder med digitala verktyg. Vidare anser de att IKT ger 

stora möjligheter för dyslektiker att utvecklas både kunskapsmässigt och färdighetsmässigt. De 

konstaterar att lärares kompetens och kunskap om IKT och dess användning har en stor betydelse 

för elevens lärande och utveckling. De påpekar att det krävs en ständig uppdatering för lärare för 

att hänga med i den tekniska utvecklingen, men att brist på tid och skolans ekonomiska resurser 

kan bli ett hinder för lärares kompetensutveckling.  

I relation till min första forskningsfråga anser informanterna att IKT är ett bra och nödvändigt 

arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. IKT gynnar elevers lärande och 

utveckling om den användas som ett kompensatoriskt hjälpmedel utöver den traditionella 

undervisningen, vilket genom forskningen också har visat sig ha goda effekter för elevers lärande 

och utveckling. Digitala verktyg ger dyslektiker möjlighet att ta till sig kunskap med hjälp av 

olika sinnen, de får direkt respons, ger en trygghetskänsla, känna att de kan lyckas samt 

möjlighet att kunna jobba utifrån samma förutsättningar som de andra eleverna. Detta hjälper 

därmed att eleven lättare kan klara målen i läroplanen, vilket ger svar på forskningsfråga två. 

Informanterna menade att datorprogram både sparade tid och kraft för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, vilket medför att eleven lättare kan komma framåt i sitt arbete och träna 

upp de färdigheter eleven behöver. Detta eftersom eleven kan utnyttja olika verktygsprogram och 

övningsprogram som är anpassat efter elevens behov och förutsättningar.  

De som informanterna ansåg kan bli ett hinder med IKT är datorprograms inkörningsperiod, 

vilket eleverna kan uppfatta som en lång och krånglig process innan de var insatta i systemet. Ett 

annat hinder är lärarens kompetens och kunskap kring IKT och dess användningsområde. De 

framhävde att lärarens kompetens inom IKT-området hade en stor betydelse för elevens lärande 

och utveckling. Informanterna menade att lärarens kompetens gör det möjligt att kunna 

individualisera IKT undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov. Lärarens 

medvetenhet kan göra att eleven upplever arbetet mer meningsfullt. För att kunna vägleda eleven 

på bästa sätt krävs det att läraren själv har kunskap om de digitala verktygen. Lärarens 

kompetens kan således bli ett hinder, eftersom brist på kompetens bidrar till att digitala verktyg 

inte används på rätt sätt och med ett bakomliggande syfte. En annan viktig aspekt informanterna 
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påpekade var att digitala verktyg ska användas när det behövs och inte ersätta papper och penna. 

Elever i de första skolåren behöver utveckla en funktionell skrivmotorik, vilket kan rubbas om 

det inte finns en balans mellan den traditionella undervisningen och den nya tekniken. För att 

detta hinder inte ska uppstå vill informanterna utveckla sina kunskaper genom utbildningar och 

ständig uppdatering i den mån som de har möjlighet. Detta kan både relateras till forskningsfråga 

ett, två och tre där svaren till varje fråga blir sammanhängande och kan relateras till varandra.  

8. Diskussion  

Med denna studie kan jag belysa att specialpedagoger är väl medvetna om IKT-områdets 

möjligheter och hinder men även dess påverkan på elevernas lärande och utveckling. 

Informanternas svar och förklaringar beträffande mina intervjufrågor gav mig intressanta och 

breda underlag för min studie, vilket jag anser besvarade mina forskningsfrågor och mitt syfte. 

Det var intressant att se hur informanternas perspektiv och uppfattningar kring IKT för 

dyslektiker hade stora likheter med varandra på många sätt. Trots att informanterna hade olika 

erfarenhet och kunskap kring IKT gav de liknande svar där deras synsätt på IKT för dyslektiker 

var densamma.   

 

Genom denna studie kan vi se att den nya tekniken kan påverka vår kunskapsinhämtning positiv 

men kan också bli negativ om vi inte använder tekniken på rätt sätt och i lagom dos. Lärares 

kompetens inom IKT-området får därför en betydande del i undervisningen. Kompetens och 

medvetenhet hos lärare kan i själva verket kännas självklar, men här kan vi se att kunskapen om 

tekniken inte riktigt har kommit ikapp den snabba utvecklingen. De flesta lärare har en viss 

kunskap om digitala verktyg men att den är inte är tillräcklig. Genom att utbilda lärare inom den 

tekniska biten kan undervisningen effektiviseras ännu mer än vad den gör idag. Vi har kunskap 

om att elever med läs- och skrivsvårigheter har stor nytta av vår utvecklade datorteknik som gör 

det möjligt för dem att träna upp sina svårigheter samt ger dem förutsättningar att kunna arbeta 

efter samma villkor som de andra. De som då möjliggör detta för eleverna är lärarens kunskap 

om teknikens användningsområden. Med rätt vägledning från läraren kan IKT underlätta och 

hjälpa dessa elever att klara sig ut i arbetslivet och i samhället. En viktig infallsvinkel är att IKT 

kan göra nytta för alla individer och inte bara elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För 

att skolan och alla lärare ska lyckas med IKT- användningen påpekade specialpedagogerna att 



36 

 

lärarens kompetens är nyckeln till ett maximerat lärande för elevernas utveckling. Kompetens 

och Kunskap har i samhället kopplats till makt, vilket jag skulle knyta till detta fall genom att 

påstå att lärarens kompetens har makten över elevens lärande och utveckling. Därför anser jag att 

det är viktigt att skolan satsar på att lärare lättare kan få möjlighet att vidareutveckla deras 

kunskaper inom den nya tekniken. De ska inte behöva stoppas på grund av att tiden inte räcker 

till eller att skolan inte har råd att fortbilda sina lärare.  

 

8.1 Metoddiskussion  

På grund av brist på tid och omfånget på min uppsats blev det sammanlagt fyra informanter som 

intervjuades. Antalet informanter kan bedömas som för lite om man vill påstå att alla 

specialpedagoger anser att IKT är ett bra redskap för dyslektikers lärande och utveckling. Det 

hade krävts mer informanter för att få en bredare kvantitet av datainsamlingen. Mitt insamlade 

empiriska material är därför för snävt för att studien ska kunna vara generaliserbar. Det kan vara 

möjligt att det hade blivit ett annat resultat om fler specialpedagoger hade intervjuats. Vidare kan 

intervjuer som metod orsaka att omständigheterna påverkar informanten på olika sätt. En 

intervjusituation kan göra så att informanten känner sig pressad eller nervös, vilket kan begränsa 

personens öppenhet. Personen kan då svara annorlunda på grund av detta, vilket gör att viss 

information kanske inte kommer fram. För att på ett bra sätt undvika att personen inte skulle 

begränsa sin öppenhet gav jag utrymme för sådant informanten ville prata om. Det som kan göra 

att reliabiliteten på arbetet minskar är att tolkningarna från informanternas utsagor endast är 

utgjorda av mig som en ensam författare. Det kan fullt möjligt vara så att en annan författare 

hade tolkat materialet på ett annat sätt och vidare fått en annan synvinkel i det hela. Det 

empiriska insamlande materialet kan därför inte ses som en enda sanning, men det som stärker 

studiens resultat är informanternas utsagor genom citaten som exakt återspeglar vad de har sagt. 

Citaten i studien kan därför ses som en bevisande sanning av vad informanterna har uttalat sig 

om. De jag anser var bra med mitt val av intervjuer som metod var att jag fick mer uttömmande 

svar från varje informant, eftersom jag hade relativt öppna frågor. Valet av metod blev därför 

passade för min typ av studie.  
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8.2 Implikationer för praktik och ny forskning  

När det gäller vidare forskning på detta ämne skulle man kunna studera hur man skulle kunna 

utforma en IKT-utbildning för lärare och hur de sedan kontinuerligt kan underhålla sina 

kunskaper inom tekniken. En annan forskningsidé skulle kunna vara att undersöka om 

digitalisering av nationella prov skulle ge bättre resultat. Där skulle man kunna mäta om 

digitaliseringen påverkar resultaten positivt eller negativt och hur de påverkar. Slutligen skulle 

man kunna utforma en mer omfattande studie om specialpedagogers perspektiv och uppfattning 

kring IKT för dyslektiker, där urvalet av specialpedagoger täcker fler kommuner och områden i 

Sverige. En sådan studie skulle ge en uppfattning hur jämlik olika skolor är när det gäller stöd i 

form av digitala verktyg.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev om studien 

Min forskningsintervju kommer att förhålla sig till fyra allmänna huvudkrav: 

 

 Informationskravet: Intervjupersonerna ska bli informerade om vad intervjun går ut på 

och vad syftet med studien är.  

 

 Samtyckeskravet: Forskaren ska inhämta samtycke från undersökningsdeltagarna. 

Intervjupersonen ska själv få bestämma om hen vill delta i intervjun och har rätt att 

avbryta under intervjun och bestämma över tiden.  

 

 Konfidentialitetskravet: All information om undersökningsdeltagarna kommer förvaras 

och hållas på ett sådans sätt att obehöriga inte kan ta del av personuppgifterna. Etiska 

känsliga uppgifter om deltagarna ska bevaras under tystnadsplikt.  

 

 Nyttjandekravet: Den information som inhämtas under intervjun ska endast användas 

till forskningsändamål.  

(Vetenskapsrådet, 2002)  

I studien kommer inga namn nämnas och inte heller vilken skola intervjupersonen jobbar på. Jag 

kommer att presentera intervjupersonens svar på frågorna i studien där jag sedan kommer att 

jämföra och diskutera huruvida specialpedagoger ser och uppfattar informations- och 

kommunikationsteknik (IKT).  

Studien kommer att publiceras online på Diva.  
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Syfte:  

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers uppfattning och perspektiv på IKT 

för lärande för dyslektiker.   

Utifrån specialpedagogers olika uppfattningar och perspektiv på IKT för dyslektiker kommer 

dessa frågeställningar bearbetas i studien:  

 

Frågeställningar:  

1. Vilka möjligheter och hinder anser specialpedagoger att det finns med datorprogram för 

dyslektiker? 

 

2. På vilket sätt påverkar IKT dyslektikers lärande och utveckling och hur kan de vidare 

bidra till att dyslektiker lättare uppfyller målen i läroplanen enligt specialpedagoger? 

 

3. Anser specialpedagoger att de har tillräcklig kompetens inom IKT-området och hur 

skulle de vilja utveckla deras IKT kunskaper vidare?  

 

Mina intervjufrågor: 

1. Hur länge har du jobbat som specialpedagog och med IKT i undervisningen? 

2. Hur använder ni IKT i undervisningen för elever med dyslexi?  

3. Vad anser du finns för möjligheter med Informations- och kommunikationsteknik som 

t.ex. datorprogram, internet, paddor för dyslektiker? 

4. Vad anser du finns för hinder med Informations- och kommunikationsteknik som t.ex. 

datorprogram, internet, paddor för dyslektiker? 

5. På vilket sätt skulle du säga att datorprogrammen påverkar dyslektikers utveckling? 

6. Vad anser du att datorprogrammen ger för nytta för dyslektiker?  

7. På vilket sätt kan IKT göra det lättare för elever med dyslexi att uppnå målen i läroplanen 

utifrån ditt perspektiv? 

8. Hur skulle du vilja utveckla dina IKT kunskaper vidare?   
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